
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej 

Rzemiosła i Usług Rady Gminy Niwiska odbytego w dniu 9 sierpnia 2018r. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

Konsultacja i opiniowanie materiałów na sesję. 

 

Przewodniczący Stanisław Rzeszutek przywitał członków komisji, Elżbietę Wróbel – 

Wójta Gminy Niwiska, Elżbietę Lewandowską - Smoleń - Skarbnika Gminy Niwiska  

oraz Radnych.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niwiska i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu przedstawiła Wójt Gminy Niwiska. Poinformowała zebranych  

o zmianie w prawie, procedurach. Robert Róg uważa, że wszystkie uwagi trzeba wnieść  

teraz do projektu regulaminu. Radni poruszyli temat odpowiedzialności ZUK, parametrów 

(dot. wody, ciśnienia), standardów obsługi, reklamacji.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel. 

Dotyczy ona nieruchomości gruntowej położonej w Siedlance oznaczonej jako działka  

nr ewid grunt. 176/6 o pow. 0.0061 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej 

oznaczonej jako działka nr ewid. grunt. 181/2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawę 

warunków zagospodarowania oraz ustanowienia drogi dojazdowej do nieruchomości 

gruntowej przyległej do działki będącej przedmiotem zbycia. Uwag nie było. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Niwiska w trybie bezprzetargowym przedstawiła Wójt Elżbieta Wróbel. 

Dotyczy ona nieruchomości gruntowej położonej w Siedlance oznaczonej jako działka  

nr ewid grunt. 176/3 o pow. 0.0287 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej 

oznaczonej jako  działka nr ewid. grunt. 177/4. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości  gruntowej przyległej do działki będącej 

przedmiotem zbycia. Uwag nie było. 

 



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w miejscowości Kosowy przedstawiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel.  

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kosowy, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka nr 1735/8 o pow. 0.71 ha z przeznaczeniem na parking przy 

cmentarzu parafialnym w miejscowości Kosowy, według wyceny rzeczoznawcy. Zebranie 

wiejskie przeznaczyło w ramach funduszu sołeckiego środki pieniężne na ten cel.  

Uwag nie było. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r. 

przedstawiła Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel informując, iż dokonano zmiany  

na skutek wprowadzonych zmian w Budżecie Gminy Niwiska w 2018 roku –  

dot. ubezpieczenia mienia komunalnego wykraczającego poza rok budżetowy, tj. na lata 2019 

i 2020. Uwag nie było. 

Wójt Elżbieta Wróbel poinformowała, iż w uchwale budżetowej zmniejsza się wydatki 

budżetowe na 2018 rok o kwotę 91.000,00 zł., z tego: wydatki bieżące o kwotę –  

15.000,00  zł. i wydatki majątkowe o kwotę – 76.000,00 zł (dot. budowy chodnika w Trześni, 

wykonanie prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków, modernizacji dróg, zakupu 

nieruchomości pod parking w Kosowach). Uwag nie było. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 

 


